แถลงการณ เครือขายองคกรชุมชนจัดการทรัพยากร ลุมน้ําสาละวิน

ความไมชอบธรรม ไมโปรงใส ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ในโครงการ
ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเพิ่มเติม โครงการไฟฟาพลังน้ําฮัจยีบริเวณชายแดนไทย-พมา
เครือขายองคกรชุมชนจัดการทรัพยากรลุมน้ําสาละวิน รวมกับเครือขายทรัพยากรลุมน้ําจังหวัดแมฮองสอนซึง่
ประกอบดวย เครือขายชุมชนจํานวน 21 องคกรเครือขาย ของ 7 อําเภอ จังหวัดแมฮอ งสอน และอําเภอทา
สองยาง จังหวัดตาก ไดดาํ เนินกิจกรรมดานการจัดการทรัพยากร ลุม น้าํ และการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมดิน น้ํา ปา ไฟปา หมอกควันตอเนือ่ งมาโดยตลอด ซึ่งมีเปาหมายใหชุมชนมีสิทธิในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม และอยูรวมกันกับปาไดอยางยั่งยืน มีความเห็นรวมกันวา
การจัดประชุมการมีสวนรวมยอยครั้งที่ 2 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเพิ่มเติม โครงการไฟฟาพลัง
น้ําฮัจยีบริเวณชายแดนไทย-พมา ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย กับสถาบันบริการวิชาการแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในระหวางวันที่ 18-23 ธันวาคม 2556 ในพื้นที่อําเภอแมสะเรียง และอําเภอสบเมย
จังหวัดแมฮองสอนนั้น เครือขายองคกรชุมชนจัดการทรัพยากร ลุมน้ําสาละวิน เห็นวาเปนการดําเนินการที่
ขาดความชอบธรรม ไมมีความโปรงใส และไมสามารถเปนที่ยอมรับไดตอโครงการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดลอมเพิ่มเติมฯ และขอเรียกรองให กฟผ. และสถาบันบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ได
ยุติการจัดการประชุมในหมูบานทาตาฝง หมูบานแมสามแลบ และหมูบานสบเมย และการดําเนินการอืน่ ใด
ทั้งหมดในขณะนี้ ดวยเหตุผลดังนี้
1. จนถึงปจจุบันนี้เปนเวลาเกือบ 4 ปแลว กฟผ. ยังไมไดเผยแพรขอมูลใดๆของโครงการเขื่อนฮัตจีให
ประชาชนในพื้นที่ไดรับ ทราบอยางครบถวนและทั่วถึง นับตั้งแตมีบัญชาของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่
25 มกราคม 2553 (อางถึง หนังสือ นร ๐๑๑๐/๑๖๘ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๓) กฟผ. เผยแพรเพียง
เอกสารสรุปโครงการเขื่อนฮัตจีฉบับยอเทานั้น ซึ่งไมมีขอมูลที่เพียงพอ ขณะที่เอกสารที่เกี่ยวของกับโครงการ
เขือ่ นฮัตจี ที่ยังไมไดมีการเผยอาทิ เชน
(1) การศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนฮัตจี โดย กฟผ.
(2) การศึกษาดานวิศวกรรมทรัพยากรน้าํ และผลกระทบทางชลศาสตรทเ่ี กิดจากเขือ่ นฮัตจี โดย
กฟผ.
(3) บันทึกความตกลง ระหวาง กฟผ. กับ กรมไฟฟาพลังน้ํา กระทรวงพลังงานไฟฟา สหภาพพมา
เรือ่ งการพัฒนา ความเปนเจาของและการดําเนินการ โครงการไฟฟาพลังน้ําฮัตจี บนแมน้ํา
สาละวิน สหภาพพมา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2548
(4) บันทึกความเขาใจ ระหวาง กฟผ. กับ บริษัท ซิโนไฮโดร คอรปอเรชั่น เรือ่ งการศึกษาและ
พัฒนาโครงการไฟฟาพลังน้าํ ฮัตจี ในดานความเหมาะสมทางวิศวกรรม การลงทุน ผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 26 มิถนุ ายน 2549
(5) บันทึกความตกลง ระหวาง บริษัท กฟผ. อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด กับ กรมไฟฟาพลังน้าํ ของ
ประเทศพมา, บริษัท ชิโนไฮโดร คอรปอเรชั่น จํากัด และบริษัท International Group of
Entrepreneur วันที่ 24 เมษายน 2553

(6) รายงานความเห็นเกีย่ วกับผลกระทบในดานตางๆ รวมทั้งการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณี
โครงการกอสรางเขือ่ นฮัตจี ในแมน้ําสาละวิน ประเทศสหภาพพมา ของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย จัดทําโดย คณะอนุกรรมการศึกษาขอมูล และเสนอความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบ
ในดานตางๆ รวมทั้งการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีโครงการกอสรางเขื่อนฮัตจี ในแมน้ําสาละ
วิน ประเทศสหภาพพมา ของ กฟผ. (ตุลาคม 2552)
เอกสารตางๆ เหลานี้ เครือขายฯไดเคยเรียกรองให กฟผ. ตองเผยแพรและมีการแปลเปนภาษาไทยแลว
ตั้งแตมีการประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นทีห่ มูบานแมสามแลบ และที่วาการอําเภอสบเมย จังหวัด
แมฮองสอน ในวันที่ 8 และ 9 กุมภาพันธ 2554 จนถึงปจจุบัน กฟผ. ยังไมเคยสงเอกสารใดๆ มาใหเครือขาย
หรือชุมชนในพื้นที่เลย ถือเปนการกระทําทีข่ ดั ตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550 ซึ่งไดใหการรับรองสิทธิพน้ื ฐานของประชาชน ในการเขาถึงขอมูลขาวสารไวแลว
2. ผลสรุปของการจัดการประชุมรับฟงความคิดเห็นที่หมูบานแมสามแลบ และที่วาการอําเภอสบเมย จังหวัด
แมฮองสอน ในวันที่ 8 และ 9 กุมภาพันธ 2554 ไดนาํ ไปสูก ารวาจาง สถาบันบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ใหดําเนินการศึกษาผลกระทบเพิ่มเติมนั้น ถือเปนการดําเนินการไปโดยลําพังเพียงฝายเดียว
ของ กฟผ. เครือขายฯและประชาชนในพื้นที่ ไมไดมีสวนรวมใดๆ เชน การสรุปประเด็นการศึกษาเพิม่ เติม
หรือ การวางแผนหรือกรอบการศึกษาเพิม่ เติมนัน้ ถือวาขาดการมีสว นรวมของประชาชน ไมมีความโปรงใส
และขาดความชอบธรรม ดังนัน้ การจัดการประชุมในชวง 18-23 ธันวาคม 2556 นี้ เพื่อนําเสนอผลการศึกษา
ผลกระทบเพิ่มเติม โดยสถาบันวิชาการดังกลาว จึงไมสามารถเปนที่ยอมรับไดโดยสิ้นเชิง
3. กฟผ. ตองไมฉวยโอกาส ผลักดันโครงการเขื่อนฮัตจี ในขณะทีก่ ระบวนการเจรจาหยุดยิงระหวางรัฐบาล
พมากับชนกลุมนอยในพื้นที่ได ยังไมไดขอยุติอยางสมบูรณ เพราะทีผ่ า นมารัฐบาลพมาไดใชเพือ่ การรุกราน
และทําสงครามกับชนกลุม ตางๆใน พื้นที่สรางเขื่อน การฉวยโอกาสของ กฟผ. จึงเทากับวา กฟผ. ได
สนับสนุนทางออมตอกองทัพพมา ดังนั้น กฟผ. ควรทบทวนบทบาทขององคกร ซึง่ ดําเนินการในนามประเทศ
ไทย ในการที่จะยุติโครงการเขื่อนฮัตจีในทันที
ในรอบหลายปที่ผานมามีองคกรชุมชน ภาคประชาสังคมทั้งในจังหวัดแมฮองสอน สังคมไทยและสังคมโลกได
เรียกรองให กฟผ. ยุติโครงการเขื่อนฮัตจีหลายครั้ง ประกอบดวยเหตุผลตางๆหลายดาน อาทิเชน ดานการ
สงเสริมการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพมา, ความจําเปนดานพลังงานของโครงการเขื่อนฮัตจี ตอระบบไฟฟา
ของไทย, ความโปรงใสและธรรมาภิบาลของโครงการเขือ่ นฮัตจี, ผลกระทบดานสังคมและสิ่งแวดลอมทั้งใน
พมาและไทย, ผลตอการปกปนเขตแดนถาวรไทย-พมาในอนาคต ฯลฯ
ดังนั้นผูมีสวนไดสวนเสียตอโครงการเขื่อนฮัตจี มิใชมีเพียงชุมชนติดแมน้ําสาละวิน หรือหมูบานในเขต อ.สบ
เมย หรือ อ.แมสะเรียงเทานัน้ หากแตมคี วามหลายหลากมากกวานี้ โดยเฉพาะสังคมไทยซึ่งเปนผูบริโภค
ไฟฟาเกือบทัง้ หมดจากโครงการเขือ่ นฮัจจี ยอมตองไดรับสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารโครงการ และ
สามารถแสดงความเห็นตอประเด็นปญหาตางๆไดอยางกวางขวาง ซึ่งเปนสิทธิที่รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยป 2550 ไดรับรองไว
ดวยเหตุผลทั้งหมดขางตนนี้ เครือขายองคกรชุมชนจัดการทรัพยากร ขอเรียกรองให กฟผ. และสถาบัน

บริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดยุติการจัดการประชุมในหมูบานทาตาฝง หมูบานแมสามแลบ
และหมูบานสบเมย และการดําเนินการอื่นใดทั้งหมดในขณะนี้ จนกวาจะสามารถหาขอยุติรวมกัน ตอ
กระบวนการศึกษาผลกระทบเพิม่ เติมได
ดวยความสมานฉันท
18 ธันวาคม 2556
เครือขายองคกรชุมชนจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุมน้ําจังหวัดแมฮองสอน ประกอบดวย 21 เครือขาย
ดังตอไปนี้
1. เครือขายลุมน้ําปายตอนบน
2. เครือขายลุมน้ําแมเมือง
3. เครือขายลีซูเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมอําเภอปาย
4. เครือขายแมปง-หวยแกว
5. เครือขายอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติตาํ บลเมืองแปง
6. เครือขายอนุรักษแมเหมือง
7. เครือขายชาวไทยภูเขาอําเภอปางมะผา
8. เครือขายลีซูเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมอําเภอปางมะผา
9. เครือขายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลมุ น้าํ หวยปูลงิ
10. เครือขายมงเพือ่ วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
11. เครือขายกะแยรเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
12. เครือขายหวยฮุง-หวยฟาน
13. กลุม อนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ ตําบลแมก๊ิ
14. เครือขายแมลากะ
15. เครือขายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมอําเภอแมลานอย
16. เครือขายลุมน้ํายวมตอนกลาง
17. เครือขายเพื่อละวาและสิ่งแวดลอมอําเภอแมลานอย
18. เครือขายจัดการทรัพยากรธรรมชาติลมุ น้าํ อําเภอแมสะเรียง
19. กลุมอนุรักษตนน้ําแมลิด
20. กลุมอนุรักษวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมตําบลปาโปง
21. เครือขายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมลุม น้าํ ยวม, เงา,เ มย, สาละวิน

